
ЗВІТ 

завідувача кафедри психології особистості та соціальних практик  

Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка 

за 2020-2021 н.р. 

 

Кафедра психології особистості та соціальних практик функціонує у 

складі Інститут людини з 2008 року (до 2019 року – кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології).  

Кафедра надає високоякісні освітні послуги з використанням 

інноваційних методів наукового пізнання, зорієнтованих на потреби сучасного 

суспільства за освітньо-професійними програмами 053.00.03 «Психологія 

бізнесу та управління» першого (бакалаврського рівня), 053.00.05 

«Екстремальна та кризова психологія» другого (магістерського) рівня, 

третього (освітньо-наукового) рівня «Доктора філософії» та наукового рівня 

«Доктора наук» зі спеціальності 053 Психологія та викладання дисциплін 

психологічного циклу загальнотеоретичного й світоглядного характеру при 

підготовці фахівців з вищою освітою у галузі філології, фізичної культури, 

філософії, інформатики, педагогіки за відповідними освітніми програмами 

інших структурних підрозділів Університету імені Бориса Грінченка.  

Оголошені карантинні обмеження вимагали нестандартних 

організаційних рішень із забезпечення освітнього процесу, проведення сесій, 

атестації здобувачів освіти, участі кафедри у Приймальній кампанії і 

професорсько-викладацький склад кафедри успішно впоралися із 

перебудовою своєї роботи. Цьому сприяли високий рівень професіоналізму 

кожного викладача, рівень їх партнерської співпраці, корпоративна культура 

та цілеспрямована діяльність колективу Інституту та  Університету в цілому. 

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На кафедрі 

працюють 4 доктори наук з психології (2 професори), 11 кандидатів наук (7 

доцентів), 1 старший викладач. 

Полідисциплінарний характер кафедри передбачає постійний пошук 

гармонізації взаємодії викладачів кафедри, методологічних й теоретичних 



засад, на яких кафедра ґрунтується й розвивається як єдиний цілісний 

організм. Водночас, кафедра є чутливою до сучасних тенденцій та інновацій в 

освітньому просторі, на якому тією чи іншою мірою позначається перебіг 

суспільних процесів. Реакція кафедри на ці тенденції проявляється в різних 

формах залежно від дисциплін та вимог освітніх програм підготовки фахівців 

відповідного освітнього рівня, удосконалюючи таким чином зміст навчальних 

дисциплін.  

Навчальні дисципліни за різними освітніми програмами підготовки 

мають прикладне спрямування, а програми дисциплін передбачають значну 

кількість практико-орієнтованих, групових та творчих завдань з 

обов’язковими елементами проєктної роботи та роботи з кейсами. 

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем 

взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються 

питання пов’язані з психологією особистості, психологічною та 

інформаційно-психологічною безпекою особистості, професійною 

рефлексією особистості та становленням професійного образу «Я», а також 

емоційним інтелектом та його розвитком, лідерськими компетентностями та 

особливостями ділової взаємодії викладачів та студентів, психологією 

формування особистісних стереотипів та становленням особистості фахівця в 

умовах фахового навчання. 

Нова наукова тема кафедри «Психологія конструктивної поведінки 

особистості у трансформаціях суспільних відносин», термін виконання: 2021 

– 2026 рр. 

Вступ, профорієнтація 

Результати набору на І курс (перший (бакалаврський) рівень) 

ДЕННА форма навчання 

Психологія бізнесу та управління 

2021 

б к 

7 23 

30 

2020 б к 



 7 15 

 22 

 

Результати набору на ІІ курс (перший (бакалаврський) рівень)  

ДЕННА форма навчання 

Психологія бізнесу та управління 

2021 

б к 

- 6 

6 

2020 

б к 

- 0 

 

Результати набору на І курс (другий (магістерський) рівень)  

ДЕННА форма навчання 

Екстремальна та кризова психологія 

2021 

б к 

10 1 

11 

2020 

б к 

10 3 

13 

 

Результати набору на І курс (третього (освітньо-наукового) рівня) 

 

Психологія 

2021 8 

2020 5 

 

Для досягнення ефективних вступних результатів профорієнтаційна 

робота, яка проводилася викладачами кафедри у співпраці зі студентами (на 

практиці в загальноосвітніх установах м. Києва) у зв’язку із 

протиепідемічними заходами, здійснювалася у дистанційному форматі. Але на 

якість та зміст проведення профорієнтаційних заходів такі умови негативно не 

впливали. Слід зауважити, що викладачами кафедри проведено індивідуальні 



консультації з абітурієнтами та їх батьками за запитом. (Власенко І.А., 

Столярчук О.А., Коханова О.П., Фурман В.В.) 

 

Профорієнтаційні заходи 

Захід 

 

Дати 

проведення 

Задіяно 

студентів  

Виконавці 

Підготовлено та проведено заходи в 

межах Психологічного хабу «Студія 

успішного абітурієнта» 

жовтень 

листопад 

грудень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

16  

(2,3,4 курс) 

викладачі кафедри 

Підготовлено «Звернення до 

абітурієнтів» та 

надіслано студентами до шкіл, де вони 

навчалися 

листопад 4 курс 

в межах 

дисципліни 

«Психологічні 

технології 

відбору та 

роботи з 

персоналом» 

Вінник Н.Д. 

Проведено зустрічі із психологами  

(Спеціалізована школа №2 ім. 

Д.Карбишева з поглибленим вивченням 

предметів 

природничого циклу, Романо-

германська гімназія 123) 

листопад  Вінник Н.Д. 

Проведено онлайн профорієнтаційний 

захід «Мій успішний професійний 

вибір» для студентів Університетського 

коледжу 

листопад  Власенко І.А. 

Проведення профорієнтації в 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

№ 265 з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу  

березень 

травень 

 

4 курс 

завдання 

практики 

 

Ткачишина О.Р. 

Проведення профорієнтації в гімназії 

136 м. Києва  

листопад  3 курс 

завдання 

практики 

Ткачишина О.Р. 

Профорієнтаційний онлайн проект 

«Формула професії психолог» 

квітень  Фурман В.В. 

Тематичні профорієнтаційні виступи у 

ЗОШ 17 м. Біла Церква на педагогічній 

раді у зв’язку з виходом спільно статті 

у журналі «Початкова школа»; 

співавтор – вчитель 4 класу Поліщук 

Т.М. 

вересень 

жовтень 

 Поліщук В.М. 

Робота у Приймальній комісії 

Університету 

липень-

серпень 

 Сергєєнкова О.П. 

Столярчук О.А. 

Коханова О.П. 



Упродовж 2020-2021 року співробітниками кафедри організовано та 

проведено низку заходів, які підвищували імідж Університету загалом та 

Інституту зокрема в закладах освіти м. Києва та Київської області.  

 

Захід Дати 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Виконавці 

Проведено зустрічі із психологами  

(Спеціалізована школа №2 ім. 

Д.Карбишева з поглибленим 

вивченням предметів 

природничого циклу,  

Романо-германська гімназія 123) 

листопад  Вінник Н.Д. 

Проведено онлайн 

профорієнтаційний захід «Мій 

успішний професійний вибір» для 

студентів Університетського коледжу 

листопад  Власенко І.А. 

Підготовлено «Звернення до 

абітурієнтів» та надіслано студентами 

до шкіл, де вони навчалися 

 4 курс 
в межах 

дисципліни 
«Психологічні 

технології 

відбору та 

роботи з 

персоналом» 

Вінник Н.Д. 

Тематичні профорієнтаційні виступи у 

ЗОШ 17 м. Біла Церква на 

педагогічній раді у зв’язку з виходом 

спільно статті у журналі «Початкова 

школа»; співавтор – вчитель 4 класу 

Поліщук Т.М. 

вересень 

жовтень 

 Поліщук В.М. 

 

Варто відзначити серед активних викладачів в організації іміджевих 

профорієнтаційних заходів Вінник Н.Д., Власенко І.А., Реву О.М., Столярчук 

О.А. 

Робота з соціальними мережами 

Освітній процес та науково-педагогічна діяльність кафедри 

здійснюється із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

Університету та Інституту: системи Е-середовища, Е-навчання, 

мультимедійних систем, комп’ютерної техніки та безперебійного доступу до 

мережі Інтернет (локальна мережа, Wi-fi).  

Упродовж року відбувається оновлення постійно діючої сторінки 

кафедри в соціальній мережі Facebook для висвітлення важливих подій 



діяльності. Впродовж 2020-2021рр. було опубліковано понад 100 

інформаційних повідомлень. 

Кафедра / Сторінка Стежать Рік заснування 
Кафедра психології особистості та 

соціальних практик (група) (кафедра 

загальної, вікової та педагогічної 

психології) 

https://www.facebook.com/groups/7987446

66827237/ 

271 2015 

Кафедра психології особистості та 

соціальних практик (сторінка) 

https://www.facebook.com/kposp.edu/ 

104 2020 

Науково-практичні студії «Я – психолог» 

(група) 

https://www.facebook.com/groups/2096643

347025946 

148 2018 

Сторінка кафедри на YouTube 

каналі. 

https://www.youtube.com/channel/UCwXY

4iWZE6t6zPZEPGuUprw 

 2020 

 

Відзначаємо активність адміністративного супроводу даних сторінок 

Фурман В.В. та зареєстрованих в мережі Сергєєнкову О.П., Цюман Т.П., Реву 

О.М. 

Заходи для громади м. Києва (7) 

З 2010 року студенти та викладачі активно залучені до реалізації  

соціального проєкту Київського університету імені Бориса Грінченка  «З 

Києвом і для Києва». Не виключенням стали і викладачі кафедри, які 

долучаються до таких заходів. Традиційно змістовні зустрічі проводилися на 

відкритих майданчиках із мешканцями мікрорайону Русанівки. Проте наразі 

формат таких відкритих зустрічей було переміщено у соціальні мережі. 

Мабуть цим можна пояснити, що значно збільшилася кількість індивідуальних 

звернень від громадян за консультаційною, психологічною підтримкою. 

Найбільш активними у такій діяльності проявили себе Столярчук О.А., 

Фурман В.В., Власенко І.А., Каліщук С.М., Кутішенко В.П.. 

Захід Дати 

проведення 

Виконавці 

Міні-лекція на тему «Задоволення від життя, а 

не від наркотиків». 

червень Власенко І.А., 

Сорокіна О.А. 

https://www/
https://www/
https://www/
https://www.youtube.com/channel/UCwXY4iWZE6t6zPZEPGuUprw
https://www.youtube.com/channel/UCwXY4iWZE6t6zPZEPGuUprw


Ефір з матеріалом «Краса зовнішня і 

внутрішня» 

вересень Власенко І.А. 

Ефір на тему «Дружити, не сваритись» про 

конфлікти у школі 

жовтень Власенко І.А. 

Воркшоп «Практики збереження 

психологічного здоров’я особистості» 

жовтень Фурман В.В.,  

Власенко І.А. 

Активна ФБ сторінка «Науково-практичних 

студій Я-психолог» психологічного практико-

орієнтованого спрямування є постійним 

відкритим ресурсом для громадян 

 Фурман В.В. 

Проведено на базі «Академії 

сучасної психології» суботні лекції для киян-

слухачів Академії (вул. Сагайдачного, 17,м. 

Київ) 

1 раз на 

місяць 

Кутішенко В.П. 

Участь у судово-адміністративній та судово-

кримінальній експертизі 

 Каліщук С.М. 

Робота з партнерами, роботодавцями (6) 
Активна співпраця з організацією «Лабораторія «Діла» Власенко І.А. 

Співпраця з структурними підрозділами філії Державної 

установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області 

Рева О.М. 

Співпраця Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Оболонський район, м. Київ 

Столярчук О.А. 

Співпраця з Інститутом психології імені Г.С.Костюка Подшивайлова Л.І. 

Співпраця з Інститутом соціальної та політичної психології 

НАПН України 

Сергєєнкова О.П. 

Співпраця з адміністрацією ДП «Інститут перепідготовки 

кадрів промисловості» 

Сергєєнкова О.П. 

 

1. Корпоративна культура Інституту людини, розвиток й підтримка 

персоналу 

 

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад, а саме: 4 

доктори наук з психології (2 професори), 11 кандидатів наук (7 доцентів), 1 

старший викладач.  

Підвищення кваліфікації викладачів. Стажування (17) 

Розвиток персоналу на кафедрі – пріоритетне завдання на тривалий час. 

Професорсько-викладацький склад кафедри залучається до всіх видів 

стажування та підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого плану 

підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники, здебільшого без 

відриву від виробництва, пройшли навчання за різноманітними модулями. У 



зв’язку із пандемією стажування та проходження модулів підвищення 

кваліфікацій, переважно, здійснювалося в дистанційному форматі.   

 

Зміст Дати 

проходження 

Викладач 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету за 

фаховим модулем (стажування) на базі 

Національного педагогічного університету 

ім. М.П. Драгоманова за темою 

«Формування конфліктологічної 

компетентності особистості» 

(180 год). 

 

06.05.2021 р. 

 

Власенко І.А. 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

за дослідницьким модулем (30 год./ 1 

кредит ЄКТС) з 23.03.2021 по 

11.05.2021 (сертифікат №1608/41). 

 Ткачишина О.Р. 

Підвищення кваліфікації теоретико-

практичні заняття за методом активного 

соціально-психологічного пізнання 

академіка НАПН України Яценко Т.С. 

(сертифікат від 29 березня 2021 

року №119) 

з 2 лютого по 27 

березня 2021 р. 

Цюман Т.П. 

IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологічні виміри 

особистісної взаємодії суб’єктів освітнього 

простору в контексті гуманістичної 

парадигми», Інститут психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, Лабораторія 

психології навчання імені І. О. Синиці, 

Лабораторія психодіагностики та 

науково-психологічної інформації, 

29-30 березня 2021 р. Кутішенко В.П. 

East European Institute of Psychology, 

Certificate for the successful 

completion of professional 

developmentprogram «Innovative methods of 

teaching, learning and 

management: the latest world and European 

practices”, 

28.05.2021 р. Кутішенко В.П. 

Круглий стіл «Сучасні психологічні вимоги 

до підручника для Нової 

української школи» 

26.08. 2021р. Кутішенко В.П. 

Електронний навчальний курс з дисципліни 

«Психологія розвитку» для бакалаврів 

спеціальності 053 Психологія денної форми 

навчання (сертифіковано, наказ № 448 від 

30.06.2021) 

30.06.2021 р. Кутішенко В.П. 

Підвищення кваліфікації шляхом розробки 

та сертифікації ЕНК 

25.11.2021 р. Коханова О.П. 



«Психологія» (наказ № 785 від 

25.11.2021 р.). 

Підвищення кваліфікації під час участі в 

міжнародній конференції, а саме: V 

International Conference of Mental Health 

Care «Mental Health: Global Challenges of 

XXI century» 

21-23.10. 2021 р. Коханова О.П. 

Сертифікація ЕНК «Екстремальна 

психологія з практикумом» наказ від 

05.05.21 враховано як підвищення 

кваліфікації. 

05.05.2021 р. Сорокіна О.А. 

Підвищення кваліфікації шляхом розробки 

та сертифікації ЕНК 

«Психологія особистісної ефективності» 

(наказ № 785 від 

25.11.2021 р.). 

25.11.2021 р. Столярчук О.А. 

Підвищення кваліфікації шляхом розробки 

та сертифікації ЕНК «Екстремальна 

психологія з практикумом» наказ від 

05.05.21 враховано як підвищення 

кваліфікації. 

05.05.2021 р. Рева О.М. 

 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, кафедра 

психології факультету філософії та 

суспільствознавства (довідка № 74 від 

06.05.2021 р.). 

29 березня 2021 р. - 28 

квітня 2021 р. 

Вінник Н.Д. 

Стажування 

на кафедрі психології розвитку та 

консультування факультету 

педагогіки та психології Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

(наказ про зарахування на 

стажування №81 від 30.03.2021 року, 

довідка про проходження 

стажування від 29.04.2021 року № 141-

33/103) 

з 29 березня 2021 року 

по 28 квітня 2021 року 

Цюман Т.П. 

Стажування шляхом проходження  

навчального курсу «Робота з образами у 

психологічному 

консультуванні» (180 годин) на базі Центру 

практичної психології 

«Анкор» 

квітень-листопад 2021 

р 

Столярчук О.А. 

«Іnnovative methods of remote learning with 

using zoom and moodle platforms», 

Люблін, Польща 

31.05-07.06.2021 р. Фурман В.В. 

NEXUS-Klinik, Baden-Baden, Germany, 22.04.2020-28.11.2020 Фурман В.В. 

 

 

 



Заходи для співробітників 

(майстер-класи, тренінги, workshop для співробітників (8) 

 

Захід Дата Хто проводив 
Круглий стіл «Підтримка студентів з 

інвалідністю» 

22.04.2021 р. Коханова О.П. 

Майстер-клас «Організація студентського 

фахового фестивалю» 

05.05.2021 р. Коханова О.П. 

Семінар «Цифрова культура особистості»  26.05.2021 р. Коханова О.П. 

Лекції «Формування правової культури у 

студентів КУБГ» 

16.11.2021 р. Коханова О.П. 

Лекції «Особливості формування 

позитивного соціально-психологічного 

клімату в студентській групі» 

25.11.2021 р. Коханова О.П. 

Індивідуальна методологічна консультація  вересень, жовтень Фурман В.В. 

Індивідуальна психологічна консультація  жовтень Фурман В.В. 

Участь в клубі любителів української мови 

«Причасти мене розмовою – українською 

мовою». 

 Каліщук С.В. 

Загалом  8 
 

2. Соціально-гуманітарна взаємодія зі студентським самоврядуванням, 

мистецтвом 

 

Заходи соціально-гуманітарного спрямування (15) 

В умовах карантинних обмежень дещо знизилася активність соціально-

гуманітарного спрямування щодо очних заходів. Проте співробітникам 

кафедри вдалося провести цікаві, життєво необхідні та соціально значущі 

зустрічі, майстер-класи, workshop, дискусії.  

Назва заходу Дати Викладач 
Онлайн круглий стіл «Жорстоке ставлення до 

дітей у родині» 

28 травня 2021 Власенко І.А., 

Коханова О.П., 

Столярчук О.А. 

Воркшоп «Практики збереження психологічного 

здоров’я особистості» для студентів-психологів. 

7 жовтня 2021 В.В.Фурман, І.А. 

Власенко 

Організація у партнерстві зі студентами 

студенти-психологи (ПБб-1-20-4.0д) проведення 

міні-проектів тренінгових заходів для студентів 

Університету, Університетського коледжу та 

учнів шкіл м.Києва, теми «Командоутворення та 

лідерство», «Самооцінка та її вплив на 

особистість», «Тренінг з розвитку 

комунікативних умінь»  

жовтень 2021 р. Власенко І.А. 

Психологічна дискусія “Суспільна поведінка 

особистості: виклики 

(травень 2021р.) Ткачишина О.Р. 



часу” для студентів 1 курсу групи САРПб-1-20-

4.0д  

Підготовка та організація онлайн участі 

студентів 2 курсу двох структурних підрозділів: 

Інституту філології та Інституту людини в 

заході, присвяченому Дню української 

писемності. Міжкафедральна співпрація: 

залучення студентів освітньої програми 

035.01.01 Українська мова та література до 

проведення інтерактивної філологічної гри «Філ 

F.A.Q» (Frequently Asked Questions) зі 

студентами освітньої програми 053.00.03 

Психологія бізнесу та управління 

(08.11.2021 р.). Коханова О.П. 

Залучення студентів 2 курсу освітньої програми 

053.00.03 Психологія бізнесу та управління до 

участі в інтерактивному конкурсі читців 

«Слово Грінченка» 

з 10 листопада 

до 10 грудня 

2021 

Коханова О.П. 

Організація участі студентів у Флешмобі 

«Бірюзовий рулить» до Дня народження Бориса 

Грінченка 

09.11.2021 р. Коханова О.П. 

Проведено анкетування студентів 5-6 курсів  Жовтень-

листопад 

Столярчук О.А. 

Організація та проведення воркшопу «Практики 

збереження психологічного 

здоров’я особистості» 

(07.10.2021) Фурман В.В. 

Захід «Українська мова у моєму серці» до Дня 

української писемності та мови! Залучення студентів 

до участі у проєкті «Формула професії 

психолог»; участь студентів у декламуванні вірша 

«За сонцем хмаронька пливе» Т.Г. Шевченка. 

ПБКб-1-19-4.0д: Фурман В.В. 
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Робота кураторів 

Традиційним супроводом студентів з І курсу є робота кураторів. 

Зміст діяльності Шифр групи Викладач 

Виконання обов’язків куратора: 

інформування, організаційні зустрічі, 

анкетування 

ПСб-1-18-4.0д Васильєв О.О. 

Виконання обов’язків куратора: 

інформування, організаційні зустрічі 

(в т.ч. по вакцинації), методологічна підтримка, 

анкетування, тьюторські зустрічі із студентами  

ПБКб-1-19-4.0д Фурман В.В. 

Виконання обов’язків куратора: 

інформування, організаційні зустрічі 

(в т.ч. по вакцинації), методологічні підтримка, 

анкетування 

ПБКб-1-20-4.0д Коханова О.П. 



Виконання обов’язків куратора: інформування, 

організаційні зустрічі 

(в т.ч. по вакцинації), методологічні підтримка, 

анкетування. Проведено організаційну зустріч з 

1 курсом 

спеціальності «Психологія бізнесу та 

управління» 27.08.21 р. та прийнято участь в 

посвяті в студенти 31.09.21 р 

ПБб-1-21-4.0д. Рева О.М. 

Заходи до Грінченківської декади 7.12.201 р., ПБб-1-21-4.0д. Рева О.М. 

Підготовка до конкурсу «Ось ми які», ПБб-1-21-4.0д. Рева О.М. 

Зйомка відеороліку до Дня української 

писемності 

ПБб-1-21-4.0д. Рева О.М. 

 

Слід відзначити активність кураторів 1, 2 та 3 курсів – Реву О.М., 

Коханову О.П., Фурман В.В. Завжди фахова підтримка студентів у всіх сферах 

їх діяльності, залучення до заходів Інституту та Університету. Особливо 

важливою така робота виявилася під час взаємодії між студентами в період 

карантинних обмежень.  

 

4. Якість освіти в умовах пандемії 

Умови пандемії не впливають на оновлення та змістовну підготовку 

освітніх програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів освіти. Упродовж  звітнього періоду було оновлено 

існуючі та розроблено нові робочі програми навчальних дисциплін до усіх 

навчальних дисциплін та програми екзаменів. Усі програми 100% були подані 

вчасно та зберігаються на кафедрі (затверджені та оформлені відповідно вимог 

до такого типу документації). 

ЕНК до всіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, 

розроблено та внесено в систему університетського Е-навчання. 

К-сть 

РНП 

К-сть  наявних 

робочих ЕНК, які 

використовувалися у 

звітному періоді 

К-сть з них 

сертифікованих 

ЕНК 

К-сть 

сертифікованих 

за звітній 

період ЕНК 

Викладач 

5 5 2 1 Вінник Н.Д. 

6 6 3 3 Власенко І.А. 



2 7 - - Васильєв О.О. 

7 6 - - Ткачишина О.Р. 

4 4 2 1 Цюман Т.П. 

8 10 2 1 Кутішенко В.П. 

5 7 5 1 Коханова О.П. 

5 5 1 1 Сорокіна О.А. 

6 5 5 1 Столярчук О.А. 

5 2 1 1 Сергєєнкова О.П. 

12 12 4 2 Фурман В.В. 

4 3 - - Каліщук С.М. 

7 7 - - Поліщук В.М. 

6 9 1  Рева О.М. 

 

Робота центрів компетентностей 

В рамках реалізації Нової освітньої стратегії в Інституті людини 

впроваджено діяльність центрів компетентностей, в яких на постійній основі 

здійснюється моніторинг форм та змісту роботи, формуються важливі 

професійні, практичні навички здобувачів вищої освіти за різними формами 

організації освітнього процесу (лекції, семінари, практичні, практика за 

видами). 

Назва центру База Центру 

(адреса/назва 

установи) 

Учасники Тьютор/ 

куратор 

Види 

діяльності/навчальна 

дисципліна/практика 

(короткий опис) 

Центр 

організаційного 

розвитку 

ІЛ КУБГ, ауд. 

209 

Студенти 2-3 

курсів ОП 

053.00.03 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

першого 

бакалаврського 

рівня 

Поліщук 

В.М., 

Вінник 

Н.Д., 

Фурман 

В.В. 

Відпрацювання 

навичок у визначенні 

дослідних областей і 

методів у роботі 

психолога в бізнес-

організації та з 

суб'єктами бізнесу на 

практичних заняттях 

Супервізійна та 

інтервізійна підтримка 

студентів у процесі 



роботи наукового 

гуртка «Я - психолог», 

секція «Формула 

професії психолог» 

Робота над курсовими 

проєктами  

Дисципліни 

«Психологія реклами 

та PR», «Тайм-

менеджмент», 

«Психологія 

управління», 

«Психологія бізнесу 

та підприємства», 

«Психологічні 

технології відбору та 

роботи з песроналом», 

«Організаційна 

культура та поведінка 

особистості» 

 
Медична 

лабораторія 

«Діла» 

(головний 

офіс: м. Київ, 

Україна, вул. 

Жилянська, 

31, 6 поверх) 

Студенти 4 

курсу ОП 

053.00.01 

Психологія. 

Спеціалізація 

Організаційна 

психологія 

першого 

бакалаврського 

рівня 

Власенко 

І.А. 

Створення 

професійної карти 

діяльності психолога в 

організації  

Розробка алгоритму 

проведення 

первинного 

психологічного 

спостереження 

відповідно до запитів 

організації  

Відпрацювання із 

відділом HR 

організації поточних 

психологічних запитів 

від керівництва 

організації 

Проведення 

навчальних 

інтервізійних та 

супервізійних груп 

для відпрацювання 

навичок професійного 

ведення 



організаційного 

випадку 

Практики: виробнича, 

виробнича за 

спеціалізацією 

Тренінговий 

центр 

ІЛ КУБГ, ауд. 

322 

Центр 

практичної 

психології 

«Анкор», м. 

Київ, 

провулок 

Академіка 

Філатова, 3/1 

 

 

 

Студенти 2-3 

курсів ОП 

053.00.03 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

першого 

бакалаврського 

рівня 

 

Студенти 4 

курсу ОП 

053.00.01 

Психологія. 

Спеціалізація 

Організаційна 

психологія 

першого 

бакалаврського 

рівня 

Сорокіна 

О.А., 

Фурман 

В.В., 

Власенко 

І.А., 

Вінник 

Н.Д.,  

Оволодіння 

сучасними 

практиками і 

методами 

психологічної роботи 

з групою на 

практичних заняттях; 

Розвиток 

індивідуальних умінь і 

навичок з діагностики, 

стратегій втручання, 

планування і 

реалізації підтримки 

особистості у 

розвитку кар’єри; 

Відпрацювання 

індивідуальних 

навичок та умінь у 

процесі використання 

групових практик 

тілесно-орієнтованої 

терапії, арт-

терапевтичних 

практик для 

подолання 

професійного 

вигорання 

особистості; 

Проведення 

тематичних сесій 

наукового гуртка «Я - 

психолог», секція 

"Практичний 

експериментаріум 

"PSY & ART" 

Дисципліни: 

«Конфліктологія», 

«Коучінг», 

«Управління 

проєктами», 

«Психологічний 



практикум з 

комунікації» 

Практики: виробнича, 

виробнича за 

спеціалізацією 

Діагностико-

консультаційний 

центр 

ІЛ КУБГ, ауд. 

320, 211-а 

Інститут 

психології 

імені Г.С. 

Костюка 

НАПН 

України 

м. Київ, вул. 

Паньківська,2,  

Центр 

практичної 

психології 

«Анкор», м. 

Київ, 

провулок 

Академіка 

Філатова, 3/1, 

Інклюзивно- 

ресурсний 

центр 

№1 

Голосіївського 

району м. 

Києва, 

проспект 

Академіка 

Глушкова, 

буд. 41-Б 

 

 

Студенти 2-3 

курсів ОП 

053.00.03 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

першого 

бакалаврського 

рівня 

 

Студенти 4 

курсу ОП 

053.00.01 

Психологія. 

Спеціалізація 

Організаційна 

психологія 

першого 

бакалаврського 

рівня 

Цюман 

Т.П., 

Власенко 

І.А. 

Розвиток 

індивідуальних умінь і 

навичок з діагностики, 

стратегій втручання, 

планування і 

реалізації послідовної 

підтримки особистості 

в умовах побуви 

професійної кар'єри; 

Відпрацювання 

навичок організації та 

проведення 

діагностики 

міжособистісних та 

міжгрупових взаємин 

Створення при 

супервізійній 

підтримці 

індивідуальних 

психосоматичних 

характеристик 

особистості; 

Визначення та 

здійснення актуальних 

досліджень з питань 

психології соціальних 

процесів та 

актуальних змін у 

професійном житті 

особистості 

Дисципліни: 

«Психологічне 

консультування та 

психокорекція», 

«Психодіагностика з 

основами 

математичної 

статистики», 

«Практикум з 



кар’єрного 

консультування» 

 

Практика 

 
Напрями діяльності Викладач 

Керівництво навчальною практикою (психологічна 

компонента) Філологія- Германські / Романські мови та 

література (2017-б-з ФН, ФА, ФІС). 

Вінник Н.Д. 

Оновлено РНП та проведено всі види практик відповідно до 

навчального 
Плану ОП «Психологія бізнесу та управління» 

Кутішенко В.П. (куратор) 

Власенко І.А., 

Васильєв О.О. 

Поліщук В.М. 

Ткачишина О.Р. 

Фурман В.В. 

Сергєєнкова О.П.,  

Цюман Т.П.,  

Сорокіна О.А. 

Підписано договори з 4 новими базами практики (Приватна 

організація «Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів «Демократична школа «Альтерра скул», м. Київ; 

Альтернативна школа «Teenager School» ФОП Таланова С.Р., 

м. 

Київ; Тренінгова компанія «Life&amp;BusinessCoach», м. Київ, 

ФОП Ю.М. Хомин, м. Київ) 

Кутішенко В.П. 

Впродовж звітного періоду оновлено ЕНК з практики 

навчальної 

(психолого-педагогічної) для студентів 3 курсу освітньої 

програми 

122.00.01 Інформатика. 

Коханова О.П. 

Впродовж звітного періоду у співпраці з Лозовою О.М. 

(завідувач кафедри практичної психології) оновлено програми 

науково-викладацької та дослідницької практик для аспірантів 

3 року навчання освітньо-наукової програми «Психологія» 

третього рівня Доктор філософії 

Столярчук О.А. 

Сергєєнкова О.П 

Впродовж звітного періоду оновлено ЕНК з практики 

навчальної 

(психолого-педагогічної) для студентів 3 курсу освітньої 

програми 

122.00.01 Інформатика. 

Коханова О.П. 

Оновлено РНП практик та проведено практики за всіма видами 

для магістрівспеціальності «Екстремальна та кризова 

психологія» 

Рева О.М. (куратор) 

Цюман Т.П., Сергєєнкова 

О.П., Сорокіна О.А., 

Фурман В.В., Коханова 

О.П., Поліщук В.М.. 

Власенко І.А., Ткачишина 

О.Р., Каліщук С.М., 



Столярчук О.А. 

 

Гостьові/виїзні заняття (10) 

Ефективною формою в організації навчального процесу для студентів 

всіх рівнів є запрошення до зустрічі з провідними фахівцями сфери 

психологічних та соціальних послуг. Співробітники кафедри постійно 

залучені до партнерської співпраці з професіоналами-психологами, 

консультантами, науковцями, практиками. 

Спікер - Олена Вікторівна Лашко: майстер-клас 

«Практика online-консультування» 

Участь студентів 3 курсу групи ПСб-1-18-4.0д 

та студентів 2 курсу групи ПБКб-1-19-4.0д у  

28 квітня 2021р. Ткачишина О.Р. 

Гостьова лекцію «Психологічний супровід 

підготовки офіцерів груп цивільно-військового 

співробітництва до реалізації миротворчої 

місії». 

Лектор: Доріченко В., психолог курсу 

підготовки офіцерів груп цивільно-військового 

співробітництва «СІМІК» 

19 жовтня 2020 р. Столярчук О.А. 

Онлайн  майстер-клас «Стосунки батьків і 

дітей: пройти через біль хвороби» 

Ведуча: Горішня К.,  психолог-консультант, 

куратор волонтерської психологічної служби в 

КООД (відділення дитячої онкогематології) 

26 жовтня 2020 р. Рева О.М. 

Гостьовий вебінар на тему «Я вмію себе захистити» 

(Психологічна формула безпеки як основа 

формування навичок безпечної поведінки дитини)» 

в рамках відзначення Всеукраїнського Дня 

психолога  

24 квітня 2021 р. Цюман Т.П. 

Спікер - Адамська Зоряна Михайлівна, доцент 

кафедри психології розвитку та консультування 

Тернопільського національного університету імені 

Володимира Гнатюка на тему «Фасилітація діалогу 

в методі позитивної психотерапії» - участь 

студентів групи ПСб-1-18-4.0д  

24 березня 2021 р. Цюман Т.П. 

Для магістрів 5-го та 6-го курсів спільно із 

фахівцями Всеукраїнського громадського центру 

«Волонтер» проведено онлайн майстер-клас «Коло 

безпеки» - специфіка інтерактивної гри з 

психопрофілактики насильства. 

10 листопада 2021 р. Цюман Т.П. 

Студенти  групи ЕКПм 1-20-1,4д 

взяли участь в онлайн-лекції «Специфіка роботи 

психолога на телефоні довіри» 

24 травня 2021р. Сорокіна О.А. 

Студенти групи ЕКПм-1-20-1,4д взяли участь в 

онлайн майстер-класі «Професійна реадаптація 

13 травня 2021р. Сорокіна О.А. 



демобілізованих учасників АТО/ООС: сценарне 

прогнозування майбутнього» 

Студенти групи ЕКПм 1-20-1,4д взяли 

участь у майстер-класі «Ветерани ООС…чому вони 

«інші»?» 

24 березня 2021р. Сорокіна О.А. 

Спікер - Ольга Карпова, вебінар  «10 технологічних 

трендів майбутнього організації» - участь 

студентів-психологів 2 курсу 

 

28 квітня 2021р. Фурман В.В. 

 

Виконання навантаження 

За звітний період 2020-2021 навчальний рік викладачами кафедри 

відповідно індивідуальних планів в системі Е-середовища навантаження 

виконано у повному обсязі.  

 

Підготовка/підсумкові атестації в т.ч. захист, випуск 

 

Зміст Викладач 

Оновлено зміст матеріалів підсумкової атестації для студентів 4 курсу 

спеціальностей «Математика» та «Інформатика» 

Власенко І.А. 

Участь у роботі екзаменаційних комісій Кутішенко В.П. 

Сергєєнкова О.П. 

Цюман Т.П. 

Столярчук О.А. 

Сорокіна О.А. 

Поліщук В.М. 

Розроблено програми та комплекс тестів фахового випробування з 

психології (спеціальність 053 Психологія) для осіб, що вступають на 

основі вже здобутого освітнього ступеня бакалавр, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за 

іншою спеціальністю 

Кутішенко В.П. 

Сергєєнкова О.П. 

Оновлення змісту екзаменаційної документації до комплексного 

кваліфікаційного іспиту з психології, педагогіки та методик навчання і 

тестового іспиту з психології, педагогіки та методик навчання для 

студентів спеціальності 035 «Філологія» освітніх програм Мова і 

літератури (англійська), Мова і література (німецька), Мова і література 

(іспанська), Мова і література (французька), Мова і література 

(італійська), Українська мова та література денної та заочної форм 

навчання. 

Коханова О.П. 

Оновлено програму та комплект тестових завдань атестаційного 

екзамену для ОП «Організаційна психологія» 

Кутішенко В.П. 

Сергєєнкова О.П. 

Укладено Програму атестаційного екзамену для спеціальності 053 

Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова 

психологія» освітнього рівня: другого (магістерського). 

Столярчук О.А. 

Сергєєнкова О.П. 



Сорокіна О.А. 

Проведено успішний захист кваліфікаційних магістерських робіт у 

формі навчально-професійного проекту здобувачами вищої освіти за 

другим (магістерським рівнем) «Екстремальна та кризова психологія» 

(грудень 2020) 

Столярчук О.А. 

Сергєєнкова О.П. 

Сорокіна О.А. 

 

5. Наукові дослідження, наукометрія та академічна доброчесність 

На кафедрі продовжується впровадження принципів академічної 

доброчесності. Для магістрів та аспірантів були проведені зустрічі щодо 

обговорення «Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка» та підписано «Декларацію 

про академічну доброчесність». Кваліфікаційні магістерські роботи проходять 

перевірку унікальності тексту та оригінальності у системи антиплагіат та 

отримують високий рівень показників авторства.  

Публікаційна активність співробітників кафедри не в повній мірі 

відповідає необхідним показникам. Змістовно можна ознайомитися з 

публікаціями за посиланнями: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/login 

https://elibrary.kubg.edu.ua/ 

Фахові статті Scopus та Web of Science 
Монографії/статті до 

монографій подано 
надруков

ано 

проіндек

совано 

Власенко І.А. 

 

1 
- - - 

Підготовлено 

підрозділ до 

Інститутської 

монографії – 

січень 2021 

1 

Ткачишина О.Р. 

2 

 

- - - 1 

Цюман Т.П. 

2 
1 - - 1 

В. П. Кутішенко 

1 
- - - 

2 

 

Коханова О.П. 

1 
4 - - 1 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/login
https://elibrary.kubg.edu.ua/


Сорокіна О.А. 

1 
3 - - 1 

Столярчук О.А. 

2 
3 1 - 1 

Фурман В.В. 

2 
3 - - 1 

Каліщук С.М. 

1 
4 2 2 1 

Поліщук В.М. 

4 
- - - 1 

Сергєєнкова О.П. 

3 
5 3 3 1 

Рева О.М. 

1 
1 - - 1 

Вінник Н.Д. 

3 
- - - 2 

Подшивайлова Л.І. - - - 1 

21/ 24 0/24 0/6 0/5 0/16 

 

Наукова тема кафедри за період 2016-2021 року «Соціально-

психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних 

інституціях»» успішно завершена, результати представлено у монографії та 

презентовано на звітній конференції.  

З 2021 року на кафедрі затверджено нову наукову тему «Психологія 

конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних 

відносин» (термін виконання якої 2021–2026 рр.) і станом на листопад 2021 

року є певні напрацювання: 

Проміжний звіт з наукової теми кафедри (листопад 2021) 

№ 

п/п 
ПІБ 

викладача 

Назва теми Зміст напрацювань 

1 Поліщук В.М. 

Подшивайлова 

Л.І. 

Конструктивна  поведін

ка людини у зрілому 

віці 

Поліщук В.М. Кризові, екстремальні і 

надзвичайні ситуації : концептуальні стратегії 

(теоретико-емпіричний зріз) / Психологічна 

безпека особистості : міжнародна колективна 

монографія : за заг ред.  І. В. Волженцевої, 

Я.М. Домбровської. Переяслав - Брест : 

Університет Григорія Сковороди в 

Переяславі, Брестський держ.ун-т ім. О.С. 

Пушкіна, 2021. С. 605-622.(1 д.а.)  



2 Каліщук С.М. 

Сергєєнкова 

О.П. 

Реальність світу і 

багатомірність 

дійсності особистості у 

трансформаціях 

суспільних відносин 

1. Kalishchuk S.M. (2021). Micro- and 

macrogenesis of semantic architectonics of 

consciousness. Socialization & human 

development" international scientific 

journal,  Vol. 3 No. 3 (2021) - Kyiv Taras 

Shevchenko National University, University of 

Szczecin (Poland), Ukrainian Association of 

Educational and Developmental Psychology 

(Ukraine) - Szczecin, Kyiv. 

2. Каліщук С.М. (2021). Чинники генези 

смислової архітектоніки свідомості 

особистості. Соціокомунікативний простір 

України: історія та сьогодення: зб. 

матеріалів IV Міжнародної очно-

дистанційної наук.-практ. конф. до 150-річчя 

від Дня народження Лесі Українки. Київ, 25-

26 лютого, 2021 р. Київ: Міленіум,  110-112. 

3. Сергєєнкова О., Каліщук С., Т. 

Заболотна. (2021).  Семантичні універсалії 

«картини світу» майбутніх психологів-

консультантів. Психолінгвістика, 29 (1), 

167–192 doi: 10.31470/2309-1797-2021-29-1-

167-192 (Scopus, Web of Science).  

5 
Столярчук О.А. 

Коханова О.О. 

Сорокіна О.А. 

Самореалізація як 

умова конструктивної 

поведінки особистості в 

трансформаціях 

суспільних відносин 

1. На підґрунті аналізу й інтеграції 

напрямів дослідження наукової теми 

кафедри, актуальних запитів суспільної 

психологічної практики та власних 

дослідницьких інтересів сформульовано 

локальну наукову тему та вектори її 

вивчення.  

2. Розпочато опрацювання вітчизняних і 

іноземних наукових джерел з метою 

кристалізації сутності ключових 

дослідницьких дефініцій (самореалізація 

особистості; конструктивна поведінка 

особистості; трансформація суспільних 

відносин). 

3. Започатковано підбір дослідницького 

інструментарію для вивчення специфіки 

самореалізації особистості як умови її 

конструктивної поведінки.  

6 Кутішенко В.П.   Аксіологічний підхід 

до розвитку особистості 

та конструювання 

міжособистісної 

взаємодії 

1.Кутішенко В. П. Особливості 

відповідальності як світоглядного феномену 

студентів-психологів і соціальних працівників 

на первинному етапі професійної підготовки / 

В. П. Кутішенко, О. П. Патинок, С. О. 

Ставицька, Н. Д. Вінник // Проблеми сучасної 

психології. - 2021. - № 1. - С. 91-100. - Режим 

доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674309
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674309


http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2021_1_12 

(наукометричне та фахове видання) 

 2.Кутішенко В. П. Ненасильницьке 

спілкування як технологія підготовки молоді 

до подружньої взаємодії / В. П. Кутішенко, А. 

Є. Дружиніна // Психологічні виміри 

особистісної взаємодії суб’єктів освітнього 

простору в контексті гуманістичної 

парадигми : збірник наукових праць / за ред. 

С.Д.Максименка. Київ: Інститут психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України, 2021. 

511с.- С.172-178 

6.   Вінник Н.Д. Духовно-моральний 

ресурс конструктивної 

поведінки особистості 

1.Вінник Н. Д., Кутішенко В. П. Провідні 

тенденції розвитку духовної культури 

педагога: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції Неперервна освіта: 

здобутки, проблеми, перспективи, 

приуроченої 80-річчю від дня заснування 

Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

(м. Тернопіль, 23 грудня 2020 року), 

Тернопіль, 2021. С. 37-41. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38154 

 Вінник Н.Д. Духовна культура педагога: 

принципи, умови, тенденції розвитку. 

Науковий журнал «Габітус». –  Одеса: 

«Гельветика», 2021. Випуск 20. С. 90-

94.https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38273 

7 Цюман Т.П. 

Рева О.М. 

Особистісне 

моделювання як 

конструкт безпечної 

поведінки людини 

  

1. Фурман В.В., Рева О.М. (2021). 

Психологічні особливості управління стресом 

в умовах суспільних трансформацій. Габітус 

(27). 151-155. (фаховий, Index Copernicus) 

2. Цюман, Т., & Нагула , О. (2021). 

Психологічна формула безпеки як 

концептуальна основа формування навичок 

безпечної поведінки особистості. Педагогічна 

освіта: Теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка., (35 (1), 94-100. 

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513 

(фаховий, Index Copernicus) 

3. Цюман, Т. і Нагула, О. 2021. Психолого-

педагогічний супровід формування навичок 

безпечної поведінки дитини (на прикладі 

онлайн курсу для роботи з дітьіми «Я вмію 

себе захистити»). Педагогічна освіта: Теорія 

і практика. Психологія. Педагогіка. 36 (2) 

(Лис 2021), 105-110. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pspz_2021_1_12
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38154
https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513


https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3615 

(фаховий, Index Copernicus) 

8 Власенко І.А. Конструктивна 

поведінка особистості в 

конфлікті в умовах 

суспільних змін  

1.  Власенко І.А. Психологічні практики 

розвитку конфліктологічної компетентності 

особистості // Габітус. 2021. Вип. 26. С.58-64. 

Журнал індексується в Index Copernicus 

2. Власенко І.А. Психологічні практики 

розвитку конфліктологічної компетентності 

особистості (матеріали подано до колективної 

монографії Інституту людини) 

9 Фурман В.В. Емоційна 

компетентність як 

умова конструктивної 

поведінки особистості  

Фурман В.В., Рева О.М. (2021). Психологічні 

особливості управління стресом в умовах 

суспільних трансформацій. Габітус (27). 151-

155. (фаховий, Index Copernicus) 

Фурман В.В. (2021). Психологічні практики 

розвитку емоційного інтелекту особистості. 

Вісник Львівського університету. Серія 

психологічні науки № 10. (фаховий, Index 

Copernicus, прийнято до друку) 

Фурман В.В. Емоційний інтелект у розвитку 

людських ресурсів в освітній інституції 

(матеріали подано до колективної монографії 

Інституту людини) 

Фурман В.В. (2021). Практики управління 

стресом як чинником конструктивної 

емоційної поведінки. Міжнародна науково-

практична конференція: "Психологія 

кризових станів: наука і практика". 4-6 

листопада (тези прийнято до друку) 

10 Ткачишина О.Р.  Особистість у 

сучасному соціумі: 

формування 

конструктивних копінг-

стратегій  

1. Ткачишина О.Р. Особистість у 

сучасному соціумі: психологічний аспект / О. 

Р. Ткачишина // Науковий журнал «Габітус». 

– Вип. 24. – Т. 2. – Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – С. 107-111 

(наукометричне та фахове видання): 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37611/1/O_

Tkachyshyna_HABITUS_24%20%28T2%29_IL

.PDF 

2. Ткачишина О.Р. Особливості 

соціально-психологічної адаптації 

особистості в умовах кризових ситуацій / О. 

Р. Ткачишина // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. 

Вернадського. – Серія: Психологія. – Т. 32 

(71). – №3. – Видавничий дім «Гельветика», 

2021. – С. 93-98 (наукометричне та фахове 

видання): 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37708/1/O_

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3615
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37708/1/O_Tkachyshyna_VZTNU_32%2871%29_3_IL.PDF


Tkachyshyna_VZTNU_32%2871%29_3_IL.PD

F 

11 Васильєв О.О. Особистісні чинники 

конструктивної 

поведінки особистості  

1. Розпочато опрацювання вітчизняних і 

іноземних наукових джерел з метою 

визначення сутності ключових дослідницьких 

дефініцій (деструктивність; конструктивна 

поведінка особистості; трансформація 

суспільних відносин). 

2. Започатковано підбір дослідницького 

інструментарію для вивчення форм та 

специфіки конструктивної та деструктивної 

поведінки.  

Деталізований план реалізації теми можна переглянути за посиланням: 

https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-

ta-pedahohichnoi-psykholohii/naukova-robota/naukova-tema-kafedry/2890-plan-

realizatsii-naukovoi-temy-kafedry-2016-2020-rr.html 

 

Студентська наукова робота (8) 

Зміст Викладач 

Підготовка статті зі студенткою:  

Влaсенкo І., Скорих Ю. Подолання кризи втрати стосунків // XXII Міжнародна 

науково-практична конференція«Interaction of society and science: prospects and 

problems». 20-23 квітня 2021, Лондон, Англія. С. 504-506, 

- Власенко І., Скорих Ю. Психологічний супровід подолання кризи 

втрати стосунків у юнацькому віці // Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Психологія ХХІ століття», 28 квітня 2021, Київ. 

- стаття в фаховому виданні: Власенко І.А., Скорих Ю.О. Подолання 

кризи втрати стосунків у юнацькому віці: програма психологічної 

допомоги // Габітус. 2021. Вип. 30.  (прийнято до друку) Журнал 

індексується в Index Copernicus 

Власенко І.А 

Підготовка студентки-магістрантки до участі у Міжнародній науковій 

конференції, написання тез доповіді: 

Шкуратівська В.В., Ткачишина О.Р. Психологічна допомога 

військовослужбовцям з ПТСР / IV International Science Conference «Science, 

theory and practice» (October 12 – 15, 2021, Tokyo, Japan). С.400-402. 

Ткачишина О.Р. 

Підготовка статті зі студенткою: Кутішенко В. П. Ненасильницьке спілкування 

як технологія підготовки молоді до подружньої взаємодії / В. П. Кутішенко, 

А. Є. Дружиніна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів 

освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник наукових 

праць / за ред. С.Д.Максименка. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, 2021. 511с. 

- С.172-178 - 

Кутішенко В. П. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37708/1/O_Tkachyshyna_VZTNU_32%2871%29_3_IL.PDF
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37708/1/O_Tkachyshyna_VZTNU_32%2871%29_3_IL.PDF
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/naukova-robota/naukova-tema-kafedry/2890-plan-realizatsii-naukovoi-temy-kafedry-2016-2020-rr.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/naukova-robota/naukova-tema-kafedry/2890-plan-realizatsii-naukovoi-temy-kafedry-2016-2020-rr.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/naukova-robota/naukova-tema-kafedry/2890-plan-realizatsii-naukovoi-temy-kafedry-2016-2020-rr.html


Підготовка статті зі студенткою 6 курсу другого (магістерського рівня) 

освітньої програми «Практична психологія» Руднік Г.С. Синдром FOMO як 

чинник розвитку тривожності в осіб юнацького віку // Педагогіка та психологія 

сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Збірник наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції (15–16 жовтня 2021 р., 

м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2021. – С. 25-29. 

Коханова О.П. 

Вождай А.І., Сорокіна О.А. Відновлення психологічного ресурсу 

медичного персоналу в умовах COVID-19. 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/126/182 

Тричук Х.І. Сорокіна О.А. Толерантність як чинник 

психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з 

наркозалежними особами; 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/126/182 

Сорокіна О.А. 

Подання на конкурс наукових робіт: Пилипенко Олександра ЕКПм-1-21-1.4д 

«Особливості тайм-менеджменту студентів»; 

Підготовлено тези: Фурман В. В., Хорошун К. Ю. (2021) Психологічні 

особливості субкультури кей-поперів в умовах сучасної інформатизації 

суспільства Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster (2). с. 

65-66. 

Фурман В.В. 

 

Аспіранти кафедри (9) 

Прізвища 

аспірантів 

Рік 

навчання 

Науковий керівник З них 

пройшли 

захист у 2021 
Григорович  

Федір Петрович 

1 рік Сергєєнкова О.П., доктор 

психологічних наук, професор 

 

Справцева  

Катерина Сергіївна 

1 рік Сергєєнкова О.П., доктор 

психологічних наук, професор 

 

Трояновський 

Всеволод Сергійович 

1 рік Сергєєнкова О.П., доктор 

психологічних наук, професор 

 

Щербатюк  

Ольга Віталіївна 

1 рік Столярчук О.А., доктор 

психологічних наук, доцент 

 

Кібальник  

Нікіта Сергійович  

2 рік Поліщук В.М., доктор 

психологічних наук, професор 

 

Міщенко-Дрючило 

Вікторія Михайлівна 

2 рік Столярчук О.А., доктор 

психологічних наук, доцент 

 

Жильцов  

Андрій Олексійович 

4 рік Сергєєнкова О.П., доктор 

психологічних наук, професор 

 

Клепікова  

Ольга Валеріївна 

закінчила Столярчук О.А., доктор 

психологічних наук, доцент 

Захист 

відбудеться у 

грудні 2021 

Прядко  

Анастасія Олегівна 

закінчила Сергєєнкова О.П., доктор 

психологічних наук, професор 

Захист 

відбудеться у 

грудні 2021 

 

 

 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/126/182


Підготовлені грантові заявки, проєкти (3) 

Тема Викладач 

Заявка на колективний грант (Співавтор Музика Олена Оксентіївна): Культура 

академічної доброчесності. Центр культурного менеджменту та фінансування 

Посольства Королівства Нідерландів. Подано: 27.05 21р. 

Кутішенко В.П. 

Подано заявку на Постдокторську стипендію від коледжу Нової Європи 

(Румунія, Бухарест) 

Фурман В.В. 

Подання грантової заявки Fulbright Visiting Scholar Program (у співавторстві) Поліщук В.М. 

Сергєєнкова О.П. 

 

6. Міжнародна діяльність кафедри (8) 

На Вченій Раді Університету (29 жовтня 2021 р.) були оприлюднені звіти 

за результатами проектного дослідження кафедри «Дослідження компонентів 

психологічного здоров’я студентської молоді в Україні» (доповідачі: Власенко 

І. А., Фурман В. В., Рева О. М.). За результатами дослідження підготовлено 

навчально-методичний посібник, який буде представлено Вченій раді 

Інституту людини для розгляду щодо рекомендації до друку. 

Міжнародна діяльність на кафедрі змістовно охоплює участь 

співробітників у заходах відповідного рівня. 

Зміст діяльності 

 

Дати Викладач 

Участь у Весняному Міжнародному Тренінг-

марафоні «Навчання - Якість -Моніторинг» 

за участі фахівців і практиків з України, 

Польщі, Італії, Туреччини, Німеччини, Росії, 

Білорусі, Франції, Ізраїлю (сертифікат 

підвищення кваліфікації) 

20-28 травня 2021 р. Кутішенко В.П. 

Участь у Х Міжнародних психолого-

педагогічних Челпанівських читаннях., у 

рамках ХІ Міжнародного фестивалю «Світ 

психології» (ХІ INTERNATIONAL 

FESTIVAL “PSYCHOLOGY WORLD” 

(сертифікат учасника) 

20-22 травня, 2021 р. Кутішенко В.П. 

Участь у IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Психологічні 

виміри особистісної взаємодії суб’єктів 

освітнього простору в контексті 

гуманістичної 

парадигми»,. Інститут психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України (стаття) 

29-30 березня, 2021 р. Кутішенко В.П. 

Участь у Інфодні «Horizon Europe Launch 

Day in Ukraine» про можливості 

 Фурман В.В. 



програм «Горизонт Європа» і «Євратом»; 

Участь у «Future Festival 2021. 

Hochschulforum: Digitalisierung» 

02-04.11.2021р. Фурман В.В. 

Участь у ІХ міжнародному семінарі «Рolitical 

and economic self-constitution: 

education for digital citizenship in post-

pandemic times» 

29.10.2021 р. Фурман В.В. 

Міжнародна науково-практична онлайн 

конференція: «Психологія кризових 

станів: наука і практика» 

04-06.11.2021 р. Фурман В.В. 

Сергєєнкова О.П. 

Nataliia Vinnyk, Valentina Kutishenko 

Сoaching support in the context of the global 

crisis: Collective monograph: Development of 

scientific, technological and innovation space in 

Ukraine and EU countries. – 1st ed.– Riga, 

Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – Р 356-374 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39087 

 Вінник Н.Д. 

 

Завдання та перспективи 

 
У поточній перспективі розвитку кафедри поставлено такі пріоритетні 

завдання: 

- підвищення рівня активності до співпраці з провідними освітніми, 

науковими інституціями м. Києва та бізнес-організаціями задля залучення 

роботодавців до якісної професійної підготовки фахівців за діючими освітніми 

програми та реалізації спільних проектів; 

- розширення можливостей залучення успішних випускників Інституту 

людини, кафедри до фахових зустрічей, професійного супроводу майбутніх 

фахівців психологічної сфери; 

- проведення дієвих реконструкцій у профорієнтаційній сфері з метою 

широкої популяризації освітніх програм кафедри та Інституту людини для 

залучення абітурієнтів до навчання; 

- активізація популяризації та презентації кафедри за змістовним 

наповненням діяльності у різних соціальних мережах; 

- підвищення кількості сертифікованих ЕНК до провідних дисциплін діючих 

освітніх програм; 

- оновлення покомпонентного змісту робочих програм практик за різними 

видами відповідно до виробничих напрямів баз практик та виробити 



алгоритми сучасних форм роботи психолога відповідно кваліфікаційних 

вимог; 

- підвищення рівня інформаційної компетентності викладачів кафедри; 

- залучення викладачів до широкого спектру стажувальних практик та 

програм підвищення кваліфікації;  

- налагодження міжнародної співпраці та системна підготовка міжнародних 

та грантових заявок; 

- активізація публікаційної активності та презентація наукових наробок у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 

- залучення до партнерської співпраці більшої кількості студентів у 

наукових дослідженнях, проектних заходах, практичних сесіях тощо. 

 

Завідувач кафедри психології особистості  

та соціальних практик Інституту людини, 

доктор психологічних наук, професор                           Оксана СЕРГЄЄНКОВА 
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